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nýflandýrýlmasý, Arap þiirinin özellikleri, þa-
irlerin niteliklerine göre tasnifi ve biyogra-
fileri, hitabet, ensâb ilmi, Arap tarihi ve
Arap panayýrlarý incelenmiþtir. Erken Ýslâm
döneminde Ýslâm’ýn Arap edebiyatýnda
meydana getirdiði deðiþim, hitabet, þiir,
Kur’an’ýn cem‘i ve Arap yazýsý gibi konular
ele alýnmýþtýr. Emevî devrinde dinî ilimler,
dil bilimleri, þiir, büyük þairler ve biyogra-
fileri, hitabet ve inþâ üzerinde durulmuþ-
tur. Ýkinci cilt Kur’an’dan doðan ilimler,
Kur’an’ýn Arap edebiyatýna ve topluma et-
kisiyle baþlar. I. Abbâsî döneminde þair-
ler, þiir râvileri, dil bilimleri, inþâ, dinî ilim-
ler ve tarih konularý incelenmiþtir. II. Ab-
bâsî devrinde yine þairler, edipler, dil bi-
limciler, sözlük yazarlarý, tarihçiler, coðraf-
yacýlar, Ýslâmî ilimler, felsefe ve týp konu-
larý anlatýlmýþtýr. III. Abbâsî döneminde Ýs-
lâm dünyasýndaki devletler, dönemin ayý-
rýcý özellikleri, meþhur þairler, edipler, in-
þâ, kýssalar ve rivayetler, gramerciler ve
dil bilimciler, tarihçiler, coðrafyacýlar, Ýslâ-
mî ilimler, felsefe, týp, eczacýlýk, matema-
tik ve güzel sanatlar ele alýnmýþtýr. Üçün-
cü cilt IV. Abbâsî, Moðol ve Osmanlý dö-
nemlerini kapsar. Burada konular önceki
devirlere benzer þekilde iþlenmiþtir. Mo-
dern dönemle ilgili dördüncü ciltte XIX.
yüzyýlda Arap dünyasýndaki yenilenme ha-
reketleri, yeni eðitim kurumlarý, matba-
acýlýk ve yayýn faaliyetleri, basýn ve gaze-
tecilik, ilmî ve edebî cemiyetler, kütüpha-
neler, müzeler, tiyatrolar, þarkiyatçýlar ve
çalýþmalarý, Batý dünyasýndan aktarýlan
bilimler ve bu alanda temayüz eden ilim
adamlarý, þiir, edebiyat, dil bilimi, inþâ,
tarih ve coðrafya alanlarý, ansiklopediler,
ekonomik ve sosyal bilimler ele alýnmýþtýr.
Corcî Zeydân hem model hem içerik ba-
kýmýndan Brockelmann’ýn eserinden bü-
yük ölçüde faydalanmýþ, yararlandýðý Arap-
ça, Fransýzca, Ýngilizce ve Almanca kaynak-
larý eserinin baþýnda zikretmiþtir. Bu kay-
naklar arasýnda E. G. Browne, Clément I.
Huart ve R. A. Nicholson gibi þarkiyatçýla-
rýn çalýþmalarý ile el-Fihrist (Ýbnü’n-Ne-
dîm), Keþfü’¾-¾unûn (Kâtib Çelebi) ve
Miftâ¼u’s-sa£âde (Taþköprizâde Ahmed
Efendi) gibi klasik eserler zikredilebilir.

Corcî Zeydân, Arap edebiyatý ürünleri-
ni tarihî devrelere göre ele alan, Arap dilin-
de bu alanda eser veren ilk müellifin ken-
disi olduðunu ve bununla ilgili bazý yazýla-
rýný 1894 yýlýndan itibaren el-Hilâl dergi-
sinde yayýmladýðýný söyler (a.g.e., I, 10).
Ancak ilki 1900’de Muhammed Diyâb’a,
ikincisi 1904’te Hasan Tevfîk el-Adl’e ait
olmak üzere ayný adý taþýyan iki kitap da-

ha neþredilmiþtir. Corcî Zeydân’ýn eseri ise
1911’de basýlmaya baþlanmýþtýr. Mýsýr (Ka-
hire) Üniversitesi, 1909 yýlýnda Arap ede-
biyatý tarihi alanýnda yazýlacak en iyi ese-
re ödül verilmesini kararlaþtýrmýþtý. Bunun
üzerine Mustafa Sâdýk er-Râfiî’nin Târî-
Åu âdâbi’l-£Arab’ý ile birlikte birçok eser
yayýmlanmýþ, bunlarýn arasýnda en çok Cor-
cî Zeydân’ýn çalýþmasý kabul görmüþ, eser
Mýsýr ve Lübnan’da bazý yüksek okullarda
ders kitabý olarak okutulmuþtur. Arap
asýllý bir müellif tarafýndan yazýlan ilk ede-
biyat tarihi olmasý yanýnda eser çaðdaþ
Arap hikâyeciliðini, tiyatro tarihiyle þiirini
incelemesi ve bu çerçevede modern de-
ðerlerle edebî kültür arasýnda iliþki kur-
masý bakýmýndan ayrý bir özellik taþýr. Cor-
cî Zeydân yaþadýðý dönemin bazý modern
kavramlarýný tarihe taþýyarak kullanabil-
miþtir. Bilhassa hürriyet düþüncesiyle ede-
bî ürün arasýnda kurduðu iliþki bu açýdan
dikkat çekicidir. Ona göre hürriyetin bulun-
duðu dönemlerde edebî kültür geliþmiþ,
olmadýðý dönemlerde çökmüþtür. Güzel bir
tasnife sahip olan eserin bunun dýþýnda
fazlaca bir orijinalliði yoktur ve müellif,
Brockelmann ile erken dönem þarkiyat
âlimlerinin eserlerini tekrarlamaktan ileri
gidememiþtir. Öte yandan Corcî Zeydân
yer yer kendi görüþ ve eleþtirilerini aktar-
mýþ, böylece Arap edebiyatý tarihiyle ilgi-
li edebî estetik anlayýþýný ortaya koymuþ-
tur. Bu açýdan eser bir romancý olan Zey-
dân’ýn edebî kiþiliðini yansýtmasý bakýmýn-
dan önem kazanmýþtýr. TârîÅu âdâbi’l-
lu³ati’l-£Arabiyye Anistâs Mârî el-Ker-
melî, Luvîs Þeyho, Tâhâ Hüseyin, Muham-
med Hüseyin Heykel ve Þevký Dayf gibi
âlimler tarafýndan eleþtirilmiþtir. Eser 1911-
1914 yýllarýnda Kahire’de dört cilt halinde
yayýmlanmýþ, bunu çeþitli ofset baskýlarý iz-
lemiþtir (I-IV, Kahire 1967; I-II, Beyrut 1983).
Þevký Dayf, daha sonra eserin dipnotlar ve
bibliyografya içeren bir neþrini gerçekleþ-
tirmiþtir (I-IV, Kahire 1937, 1957). Corcî
Zeydân eserini ayrýca el-MuÅta½ar fî Tâ-
rîÅi âdâbi’l-lu³ati’l-£Arabiyye adýyla ih-
tisar etmiþtir (Kahire 1924).
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Corcî Zeydân’ýn 
(ö. 1914)

Arap dili literatürü tarihiyle ilgili 
eseri.
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Müellif kitabýn önsözünde “Târîhu âdâ-
bi’l-luga” terkibiyle Arap dilinde ortaya ko-
nulmuþ bütün edebî ve ilmî eserlerin ta-
rihini kastettiðini açýklar (Âdâb, I, 17). Do-
layýsýyla eserin ismindeki “âdâb” kelimesi,
“herhangi bir alanda yazýlmýþ eserlerin bü-
tünü” demek olan ve bugün daha çok lite-
ratür kelimesiyle ifade edilen “edebiyat”
anlamýnda kullanýlmýþtýr. Nitekim kitapta
edebiyatýn yaný sýra tefsir, hadis, fýkýh, ta-
savvuf, felsefe, matematik, týp, kimya, dil
bilimleri, tarih, coðrafya vb. hemen bü-
tün alanlardaki eserlerle müelliflerine yer
verilmiþtir. Zeydân, eserin ikinci cildinin ön-
sözünde kitabý kaleme almasýndaki ama-
cýný Arap diliyle yazýlmýþ bütün eserleri ta-
nýtmak, bunlarýn deðerini belirlemek, gü-
nümüze ulaþanlarla ulaþmayanlarý birbi-
rinden ayýrmak, ulaþanlarýn nerede ve ne
zaman yayýmlandýðýný, yazmalarýnýn nere-
de bulunduðunu göstermek þeklinde açýk-
lamýþtýr. Müellif ayrýca edebiyat, þiir ve ta-
rih sahalarýndaki eserleri geniþ bir þekil-
de ele aldýðýný, buna karþýlýk her biri müs-
takil bir saha olan dinî ilimler ile felsefe,
mantýk gibi eski bilimleri daha kýsa biçim-
de incelediðini belirtir. Arapça eserlerin
dünyada en zengin literatürü oluþturdu-
ðunu söyleyen Zeydân bunun Ýslâm’ýn ve
Ýslâm devletlerinin bir araya getirdiði Arap,
Fars, Türk, Hintli, Suriyeli, Iraklý, Mýsýrlý,
Rum, Ermeni, Berberî, Zenci, Slav gibi pek
çok milletin kendi kültür ve dillerinden ta-
þýdýklarý unsurlarla katkýda bulunup zen-
ginleþtirdikleri Ýslâm medeniyetinin teþek-
kül sürecinde ortaya çýktýðýný söyler. Eser-
de Arap tarihi Câhiliye, erken Ýslâm, Eme-
vî, I. Abbâsî, II. Abbâsî, III. Abbâsî, IV. Ab-
bâsî, Moðol, Osmanlý ve modern dönem
olarak on devreye ayrýlmýþ, bunlarýn her
biri ilimlere göre tekrar tasnif edilmiþtir.
Her dönemde ve her bilim dalýnda önce
Yunan, Fars, Hint kültürü gibi yabancý kül-
türler Arap kültürüne etkisi oranýnda ele
alýnmýþtýr.

Dört ciltten oluþan TârîÅu âdâb’ýn bi-
rinci cildi Câhiliye, erken Ýslâm ve Emevî
dönemlerini kapsar. Câhiliye devri içinde
Arap dili tarihi, Arapça atasözleri, Arap di-
li lehçeleri, Arap þiirinin ortaya çýkýþý, bu
dönemde eser veren Arap þairlerinin sý-
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